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ستهاللا  

 

ِم الرَِّحْيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْحم   

 

َنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا   َوِانَّ هللَا َلَمَع اْلُمْحِسِنْيَ  َوالَِّذْيَن َجاَهُدْوا ِفي ْ  
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 )َصَدَق هللاُ اْلَعِظْيِم(
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 إهداء

الذين ربياين صغريا  بوسنةوأمي املكّرمة  زينونإىل أىب املكرم -1
حفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واألخرة. وإىل 

أقول شكرا كثريا على  بوستامي، وذالقرنيينإخوان احملبوبة 
 .مساعدهتم يل

أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين وإىل -2
 أدين هلم ابلكثري تقديرا وإجالال.

 نور املريندا، ليوذا رحايو، يوليا موليدا سل ينا،وإىل احملبوبة -3
ومجيع فوسفيتا أفرلستيا أرجا، شريفة يوندا زيفاين، 

أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. أقول 
ا على مساعدهتم يل يف إجناز هذا البحث العلمي شكرا كثري 

 وجزاهم هللا خريا جزيال.
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 شكر وتقدير

 مِ يْ حِ الرَّ  نِ حَْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 

احلمد هلل الذي هداان إىل طريقة القومي وفقهنا يف الدين املستقيم وأشهد أن ال إله إال هللا 
عيم وتكون مسببة للنظر لوجهه الكرمي وأشهد أن وحده ال شريك له شهادة توصلنا إىل اجلنة الن

سيدان ونبينا حممدا عبده رسوله السيد السند العظيم صلى هللا عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
 أوىل الفضل اجلسيم.

تزويد املفردات  ت الباحثة إبذن هللا وعونه من كتابه هذه الرسالة حتت املوضوع "فقد مت
" اليت  Aceh Besar 26ذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يتالم لدى وسيلة الصورب

( يف علوم الرتبية  SPd قدمتها إمتاما بعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة )
 جبامعة الرانريي احلكومية اإلسالمية بندا أتشيه.

لكرمتني مها الدكتورة ويف هذه الفرصة السعيدة تتقدم الباحثة ابلشكر لفضيلة املشرفتني ا
املاجستري وصفرية املاجستري. حيث إهنما قد أنفقتان أوقاهتما وبذال جهودمها يف  سالمى حممود

 إشراف الباحثة على إعداد هذه الرسالة إشرافا جيدا، عسى أن يباركهما هللا وجيزيهما خري اجلزاء.

يس قسم اللغة العربية ومجيع وتتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئ
األساتيذ واألساتذات الذين قد علموه أنواع العلوم املفيدة وأرشدوه إرشادا صحيحا، كذلك ملوظفي 

 املكتبة الذين قد ساعدوه إبعارة الكتب احملتاج إليها يف كتابه هذه الرسالة.

ذه الرسالة، وختتم وأخريا ترجو الباحثة النقد البنائي واإلقرتاحات من القارئني لتكميل ه
الباحثة ابلدعاء عسى هللا أن جيعل هذه الرسالة انفعة للناس أمجعني. حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم 

 املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم واحلمد هلل رب العاملني.
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 مستخلص البحث

 26تزويد املفردات بوسيلة الصور عند تالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية وان البحث: عن
.Aceh Besar 

 األسم الكامل: رزقي مسلمة

 150202096:  رقم القيد

 Aceh 26رأت الباحثة أثناء مالحظتها أن التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كما 
Besarاملدرسة ضعفاء يف سيطرة مادة اللغة العربية وال يفهمون املفردات العربية, مع أهنم  , يف هذه

تزويد  . وهبذه املشكلة الظاهرة كتبت الباحثة الرسالة حتت املوضوعقد تعلموا هذه اللغة سنوات
 .Aceh Besar 26املفردات بوسيلة الصور عند التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

االتالميذ ويف هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة البحث التجرييب. كان اجملتمع من هذا البحث فهم 
تلميذا من الصف  17وعينته  تلميذا 237يبلغ عددهم إىل  MIN 26 Aceh Besarيف 

اخلامس )ب(. قّدمت الباحثة ورقة اإلختبار القبلي والبعدي و ورقة املالحظة كأدوات البحث. ويف 
يكون مناسب يف تعليم وتعلم على  استخدام الصور يف تزويد تالميذ ابملفرداتالبحث كان هذا 

ت -قد حصلت الباحثة على نتيجة اختباراجلدول وهي: -احلساب أكرب من النتيجة ت-النتيجة ت
% : 5اجلدول( مستوى الداللة -( أكرب من نتيجة اجلدول )ت8,75( ( : )ttestاحلساب )-)ت

. فتدل على أّن الفرض الصفري مردود وعكسه أّن فرض 2,92%  : 1لداللة ومستوىل ا 2,12
يف تزويد تالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يكون فعالية  استخدام الصورالبديل مقبول، مبعىن أّن 

 .ابملفردات  Aceh Besar 26احلكومية 
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Abstract 

Title Research : Increasing vocabulary by using picture media to students of Islamic 

elementary school 26 Aceh Besar. 

Name : Rizki Muslimah 

Student ID : 150202096 

The researcher, during her observation, saw that the students in the public Islamic Elementary 

School 26 Aceh Besar, are weak in using Arabic language and do not understand the Arabic 

vocabulary, even though they have learned it for years. Based on increasing this problem, the 

researcher wrote the thesis under the topic vocabulary by using picture media to students of 

public Islamic Elementary School 26 Aceh Besar. In this research, the researcher used an 

experimental research method. The population of this research was all students at MIN 26 

Aceh Besar cousisted 237 students and 17 of them as the sample from fifth grade (B). The 

researcher presented the pre and post test and the observation sheet as research tools. In this 

research, the use of images to provide students with vocabulary was appropriate in teaching 

and learning based on the result T-account is greater than the result T-table, which is: The 

researcher obtained a test result of T-T-account (ttest): 8,75 (Greater than the result of Table 

(Table-T), the significance level is 5% : 2,12, and the significance level is 1% : 2,92. It 

indicates that the null hypothesis is rejected, and its opposite is that the assumption of the 

alternative is acceptable. This means that using picture media is effective in increasing 

vocabulary to student in the public Islamic primary school 26 Aceh Besar. 
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Abstrak  

Judul Penelitian : Penambahan kosakata bahasa Arab dengan media gambar pada 

murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Aceh Besar 

Nama Lengkap : Rizki Muslimah 

NIM : 150202096 

Peneliti telah melihat selama melakukan pengamatan bahwa murid-murid di madrasah 

ibtidaiyah negeri 26 Aceh Besar, di sekolah ini lemah dalam menggunakan bahasa Arab dan 

tidak mengerti kosa kata Arab, meskipun mereka telah mempelajari bahasa ini selama 

bertahun-tahun. Dengan masalah ini, peneliti ingin meneliti tentang Penambahan kosakata 

bahasa Arab dengan media gambar pada murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Aceh Besar. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian eksperimental, atau yang 

disebut penelitian Eksperimen. Objek penelitian ini adalah murid-murid MIN 26 Aceh Besar 

yang berjumlah 237 murid dan mengambil sample 17 murid dari kelas lima (B). Peneliti telah 

melakukan pre-test dan post-test serta observasi sebagai alat penelitian. Dalam penelitian ini, 

penggunaan gambar untuk Penambahan kosakata bahasa Arab murid sudah tepat dalam 

pengajaran dan pembelajaran pada hasil T-test lebih besar dari pada hasil T-tabel, yaitu: 

Peneliti memperoleh hasil tes T-T-test (t0): (8,75- (Lebih besar dari hasil Tabel (Tabel-T), 

tingkat signifikannya adalah 5% (tt.ts 5%): 2,12, dan tingkat signifikannya adalah 1% (tt.ts 

1%): 2,92. yang menunjukkan bahwa Hipotesa nol (H0) ditolak dan Hipotesa alternatif  (Ha) 

diterima, yang berarti bahwa penggunaan gambar efektif dalam memberikan siswa sekolah 

dasar Islam 26 Aceh Besar. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
. واللغة العربية هي الكلمات الىت اللغة العربية هي لغة أجنبية جيب تعلمها للمسلمني

 . وهي لغة الدروس اهلامة يف مجيع املدارس اإلسالمية.1يعربهبا العرب عن أغرضهم

رحلة األساسية حيت يتعلم اللغة العربية األن الطالب يف مجيع املدارس اإلسالمية من امل
 التفسري والفقه واحلديث وغريها.  مرحلة اجلميعية ألهنا وسيلة لفهم العلوم اإلسالمية مثل

, الوسيلة مجيع األدوات 2إن الوسيلة هىي عبارة عن تركيبة تضم كال من تعليم اللغة العربية
جمموعة من  واملعدات واألالت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى الدرس إيل

الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه هبدف حتسني العملية التعليمية. ويصل هبا التالميذ إىل 
ما قال لقائله ويفهم ما خرب له. وهدفها ميكن أن تساعد يف تقدمي حدث أو حدث كرونولوجي 

أو من خالل تقدمي األشياء واألشخاص واخللفيات, ولتسهيل فهم معاين الكلمات املكتوبة 
. ولذلك فإن املعلم يستخدم الوسيلة اليت تساعد التالميذ يف تكوين مفاهم صحيحة 3املنطوقة

وتقرهبا للواقع. وهذا يسببه عدم اهتمام املدرس الغة العربية ابلوسيلة التعليمية, مل تصل عملية 
 التعليم والتعلم إال مراعاة الوسيلة التعليمية.

, وهبذه ي اليت تستفاد منها عن طريق انفذة العنيالصور هي إحدى الوسائل البصرية وه
الوسيلة ميكن للمدرس أن يعرض كل األشياء اليت يهتاج إليها يف شرح املادة العربية اليت الميكن 

 عرضها مباشرة.

                                                           
9ه(،ص.1425 )بريوت: املكتبة العصرية، ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين 1
(, 2015, ) دارالسالم, بند أتشية, تطرير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقي بغريهاترميز نينورسي,  2

 113ص.
67, ص (م2000الرايض, ), الطبعة األوىل, تكنولوجيا تعليمعبد الرمحن كدرك,  3
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. وقامت Kuta baroe, Aceh Besarتقع يف  26وكانت املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
, رأت الباحثة أثناء مالحظتها Aceh Besar 26بتدائية اإلسالمية احلكومية الباحثة يف املدرسة اإل

, يف هذه املدرسة ضعيفني Aceh Besar 26 أن التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
يف سيطرة مادة اللغة العربية وال يفهمني املفردات العربية, مع أهنم قد تعلموا هذه اللغة سنوات. 

الصور عند بوسيلة  تزويد املفرداته الظاهرة أردت الباحثة أن تبحث عن املوضوع: من هذ
 .Aceh Besar 26التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 سؤاال البحث - ب
 من البياانت السابقة، تريد الباحثة أن حتدد البحث على سؤال:

ة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية لتزويد تالميذ املدرسفعالة "الصور" هل تكون وسيلة  -1
26 Aceh Besar  ابملفردات؟ 

كيف أنشطة التالميذ يف تزويد املفردات بوسيلة الصور ابملدرسة اإليتدائية اإلسالمية  -2
 ؟Aceh Besar 26احلكومية 

 هدف البحث - ج
فعالية استخدام الصور يف تزويد تالميذ املدرسة  يهدف هذا البحث إىل التعرف على

 . ابملفردات  Aceh Besar 26ة اإلسالمية احلكومية اإلبتدائي

 أمهيه البحث - د
 للباحثة: لنيل خربهتا و إلصالح املمارسات التعليمية. -1
 للمدرس:  كمصادر للمعلومات واملراجع يف تطوير عملية التعليم و التعلم. -2
 للتالميذ: لدفعهم ولتشويقهم يف تعلم اللغة العربية. -3
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 افرتاضات البحث و فروضه - ه
اإلفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة أن استخدام وسيلة الصور تساعد التالميذ على أما 

 عملية التعليمية وفهم الدراسية فهما عميقا.

 وأما الفروض يف هذه الرسالة هي:

التالميذ مل  "الصور" لتزويد املفرداتوسيلة  إن إستخدام: (Ho)الفرض الصفرى  -1
 يكون فعليا.

ن إستخدام وسيلة "الصور" لتزويد املفردات التالميذ يكون : إ(Ha) بديلالفرض ال -2
 فعليا.

 حدود البحث - و
احلد املوضوعى: حتدد هذه الدراسة عن تزويد تالميذ ابملفردات ابستخدام وسيلة  -1

 .الصورة
 . MIN 26 Aceh Besar يكون هذا البحث يفاحلد املكاىن:  -2
 .2020-2019جيري هذا البحث يف السنة الدراسة  احلد الزماىن: -3

 معاىن املصطلحات - ز
قبل أن تبحث الباحثة عن هذه الرسالة حتسن هبا أن تشرح مصطلحات البحث الىت توجد 
ىف املوضوع لكي يسهل للقارئني معرفة املعاىن املقصودة. أما املصطلحات الىت تريد الباحثة 

 شرحها فهي:
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 تزويد املفردات -1

ذه, وكانت كلمة عنها: جهز الزاد واختازودا", م -يزود -كلمة "التزويد" مشتقة من "زاد
. وكلمة "املفردات" هي مجع 4"تزويد" مصدرا لفعل زود على وزن فعل معناها: أعطاه الزاد

 .5من مفردة وهو لفظة أو كلمة

وكلمة "املفردات" مفردها املفردة، مفعول من أفرد يفرد إفرادا، فهو مفرِد، واملفعول مفَرد 
أفرد  -، ميَّزه، فرزه، عزله عن غريه "أفرد هلذا املوضوع فصالا خاصًّا)للمتعدِّي( معناها. حّناه

. واصطالحا هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات 6الطالب املتفوقني ىف فصل خاص
الوقت وسائل للتفكري, فاملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل 

  .7ما يريد

ا الباحثة هي املفردات يف املستوى األول ، وهي املفردات اليومية. املفردات اليت تقصد هب
يف احلياة اليومية جتعل من السهل على التالميذ تذكرها  ألن املفردات اليت استخدامها

 .وممارستها

على  واملراد بــــ "تزويد املفردات" يف هذه الرسالة هي حماولة املدرس يف تنمية قدرة التالميذ
 دات العربية واستخدمها يف اليومية ببيئة التعليم.سيطرة املفر 

 وسيلة الصور -2

                                                           
(, ص. 2002, الطبعة الثامنة والثالثون, )بريوت: دار املشرق, ألعالماملنجد يف اللغة وامؤسسة دار املشرق,  4

310 
 690...,ص. املنجد يف الغةمؤسسة دار املشرق,  5
 . 2045ص. 2(, ج. 2008, )القاهرة: عامل الكتب, معجم الغة العربية املعصرةأمحد خمرت عبد احلميد عمر,  6
(, ص. 1985, )العربية السعودية: جامعة أم القرى, طقي بلغات أخرىتعليم اللغة العربية للناحممود كامل الناقه,  7

161.
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وسيلة مجعها وسائل مبعىن حيلة, سبيل, طريقة للتغلب على عقبة, واسطة إلجياد خمرج 
. وميكن القول إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من 8مناسب من صعوبة

ملتعلم، واجلهاز الذي يتم من خالله عرض هذا احملتوى، املادة التعليمية أو احملتوى واإلدارة وا
وطريقة التعامل اليت ميكن من خالهلا ربط احملتوى ابجلهاز، أو اإلطار حبيث تعمل على توفري 

 .9تصميم، وإنتاج، واستخدام فعال للوسيلة التعليمية حيقق االتصال الكايف
حا هي تسجيل للحقيقة . والصور إصطال10الصور لغة هو القرن ينفح فيه أو الربق

 .11وليست حقيقة ذاهتا، وهلا وجه عام أسهل فهما من اللفظ املكتوب
الصور تقصود الباحثة الصور الواقعية, وهي وسيلة  البصرية تستخدمها يف الدراسة 

, وتوفريها بسهولة 13. وتستخدم األلوان لتقريب الرسم من الواقع12الفردية والدراسة اجلمعية
 شياء حمدودة ال ميكن تقدميها وتوفريها يف الفصل.وميكن أن متثل أ

أما وسيلة الصور اليت تقصد الباحثة هي وسيلة اليت تستخدمها املدرسة يف عملية التعليم 
عما يصعبهم من املعلومات اجلديدة. وبفضل طريقة الصور, يسهل  التالميذوالتعلم إلستعني 

 فهم املعىن منطا اجلملة املعطى.  التالميذعلى 
 .Aceh Besar 26املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  -3

 Blang هي إحدى املدارس اليت تقع يف شارع  26املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

Bintang Lama ( على عاشر كلو مرتات, كوات ابرو أتشية بيسرAceh Besar). 

 

                                                           
 .111( ص: 2003 جديدة منقحة, )بريوت: طبعة يف العربية املعاصرة الوسيط , املنجدمجيع احلقوق حمفوظة 8
 .111(, ص.2015, , )دارالسالم, بند أتشيةتطرير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقي بغريهاترميز نينورسي,  9

  439ص:   املنجد .....مجيع احلقوق حمفوظة,  10
 241(, ص.1972, )القاهرة: عامل الكتاب, وسائل تعليم واإلعالمفتح الباب عبيد احللبم سيد,   11
 .236(. ص 1979. )الناشر: دار النهضة العربية. الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريى كاظم وجابر عبد اجلميد جابر,  12
 .240..... ص  الوسائل التعليمأمحد خريى كاظم وجابر عبد اجلميد جابر,  13
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 طريقة كتابة البحث - ح
تمد الباحثة على ما قررته كلية الرتبية وأتهيل املعلمني طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فتع

 .14جامعة الرانريي بندا اتشية

 الدراسات السابقة - ط
تعترب الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث اليت تساعد الباحثة على معرفة أسلوب 

على الدراسة وإجابة البحث والنقص الذي قد يقع فيه ومن مث حماولة تالفية. وكذلك تساعد 
مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراسة احلالية والدراسة السابقة واإلستفادة من خربة 

 الدراسني السابقني.

وستعرض هذه الدراسات اليت تتكون من ثالثة الدراسات, وتعرض كل الدراسة على ضوء 
 خطوات: مشكلة الدراسة وأهدافها ومنهجها وأهم نتائجها وتوصيتها.

 .15ألوَل دراسة إيس مليسالدراسة ا -1

أن حالة بعض التالميذ ضعفاء يف فهم معنها, وال أما مشكالت الدراسة من رسالتها 
يستطيعون أن يعربوا يف اجلملة اللغة العربية جيدا, وال يفهمون املقاصد عند احلوار مع 

ستخدم اصدقائهم, وهذا جتعل التالميذ أقل نشطا يف تعليم الغة العربية ألن املدرسة ال ت
الطريقة والوسيلة املناسبة يف تعليم الغة العربية خاصة تعليم الكالم وال وسيلة سهلة حلفظا 

 املفردات.

التعرف على ترديد املفردات ابلصور ىف ترقية مهارة الكالم عند  وأهداف هذه الدراسة
 .صورالتعرف على عملية التالميذ ابستخدام اسرتاتيجية ترديد املفردات ابل, و التالميذ

                                                           
 

14
 Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016, Fakultas Tarbyah dan Keguruan 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

حبث غري , (MIN 3 Simeulueترديد املفردات ابلصور لرتقية مهارة الكالم )حبث جترييب بـــــ إيس مليس,  15 
 منشور, جامعية الرانريي بندا اتشية. 
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 Pre-Experimentalأما منهج الدراسة فهو منهج جترييب ابلتصميمات التمهيدية )

Design .) 

ونتائج الدراسة إن تطبيق إسرتتيجية ترديد املفردات ابلصور يكن فعاال لرتقية مهارة 
(. ألن نتيجة ت اجلدول أكرب من النتيجة ت احلساب Haالكالم حلصول احملادثة )

( أكرب من ttestعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب )< وت53،60> 71714،1
 <.53،60> 71714،1( أو ttabelالنتيجة ت اجلدول )

إن أنشطة التالميذ يف عملية التعليم ترديد املفردات وابلطريقة ترديد املفردات ابلصور يف 
ل على %، وهذا تد81الكالم ممتاز. وهذا يدل على نتيجة املالحظة املباشرة توجد بقيمة 

 %.100-81أهنما وقع بني احلد 

اتفقت هذه الدراسة ابلدراسة احلالية يف استخدام الوسيلة و تعليم املفردات, إال أهنما 
ختتالفان عن مهارة, حيث إن الدراسة السابقة تبحث عن مهارة الكالم, أما الدراسة احلالية 

 فال حتدد عن أي مهارة كانت.

 .16م2017عارفي, الدراسة الثانية الدراسة حممد  -2

أن املفردات هو ضرورة اساسية يف تدريس الغة أما مشكالت الدراسة من رسالته فهي 
الثانية وابعتباره واحدا من املتطلبات الالزمة لتكون قادرة على إتقان اللغة جيدا. ولن يسيطر 

جيدا لقلة اللغة قبل إتقان مفردات, ولكن يف احلقيقة أن معظم التالميذ ال يفهمون املفردات 
إهتمام املدرس يف تعليمها. أما طريقة من طرق التعليم املفردات هي استخدام وسيلة ألهنا 

 هتدف إىل إيضاح املعلومات واألفكار وجتذب إهتمام الطالب.

ىف ترقية التالميذ  Upin-Ipinوأهداف هذه الدراسة التعرف على تطوير وسيلة الصور 
التعرف على استجابة التالميذ على استخدام  MIN Bambi II Sigliبـ على سيطرة مفردات 

                                                           

, حبث غري MIN Bambi II Sigliيف تعليم املفردات بــــــ  Upin-Ipinتطوير وسيلة الصور  ,حممد عارفني 16 
 .م2017منشور, جامعة الرانريي, بندا أتشية, 
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يف ترقية قدرة التالميذ على سيطرة مفردات والتعرف على فعالية  Upin-Ipinوسيلة الصور 
 يف ترقية قدرة التالميذ على سيطرة املفردات. Upin-Ipinتطيبق وسيلة الصور 

ث العلم وتطوير أما منهج الدراسة الذي يستخدم الباحث يف هذه الرسالة فهو حب
(Research and Development وهو طريقة مستخدمة للحصول إنتاج الشيئ املعني ,)

 والتجربية الفعلية. 

من أغراض البحث العلمي والتطوير هي، تنمية إنتاج احملصول الرتبوي ونتائج الدراسة 
-Upinيلة الصور وتوظيفه ىف حال املشاكل املوجودة يف العملية التعليمية والتعلمية. طّور وس

Ipin  يف تعليم املفردات على اخلطوات: حتليل احلاحات واملشكالت، ومجع البياانت، وتصميم
اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج، وجتربية اإلنتاج يف اجملموعة الصغرية، وحتسني اإلنتاج، وجتربية 

النهائية حلد أموال  اإلنتاج يف اجملموعة الكبرية، وحتسني اإلنتاج، مث اليقوم الباحث ابملنتاجات
 الباحث.

أما استجابة التالميذ عن إستبانة يقع بني موافق بشّدة وموافق، وحصل النتيجة 
 يف تعليم املفردات Upin-Ipinإبستخدام وسيلة الصور 

 =dbقبله  dfأو  dbحبساب  t0. مث يسّفر على 6,273هي  t0حصل الباحث النتيجة من 

n-1= 22-1= 21 أن يراجع إىل جدول القيمة " جيوز 21، ابلنتيجةt يف مستوى الداللة "
 ttabel أكرب من القيمة t0. إذا، أن القيمة 08،2< 273،6>83،2%، إذن، 1% و5

. هلذا أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل هلذا البحث 08،2< 273،6>83،2
ذ على سيطرة تكون فعاال لرتقية قدرة التالمي Upin-Ipinمقبول. وتطوير الوسيلة الصور 

 املفردات.

اتفقت هذه الدراسة ابلدراسة احلالية يف استخدام الوسيلة الصورة و تعليم املفردات, إال 
, Upin-ipin وسيلة الصور أهنما ختتالفان عن الصور, حيث أن الدراسة السابقة تبحث عن 

 .يف الكتاب املدرسيالدراسة احلالية تبحث عن الصور أما 
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 .17م2015دراسة أغوس سفوترا, الدراسة الثالثة ال -3

 Tgk. Chiek Empe Awee كان معهدأما مشكالت الدراسة من رسالته أغوس سفوترا  

أحد املعاهد اإلسالمية العصرية ابتشية كربى, ويعلم التالميذ فيه العلوم اإلسالمية والغة 
لية يف تدريس املفردات العربية مبا فيها املفردات واحملادثة, ولكن املدرس مل يطبيقوا الطريقة الفعا

واحملادثة, وكانت الطريقة القواعد والرتمجة بدون وسيلة, لذلك كان التالميذ يشعرين ابلصعبة 
 يف فهم املفردات واحملادثة.

التعرف على التالميذ ابستخدام الطريقة املباشرة بسيلة الصور على وأهداف هذه الدراسة 
تخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور على سيطرة سيطرة املفردات والتعرف على التالميذ ابس

احملادثة والتعرف املشكالت اليت يواجهها التالميذ يف تعلم املفردات واحملادثة ابستخدام وسيلة 
 الصور.

يستخدم الباحث منهجا إجرائيا يف هذا الدراسة. وهو استرياتيجية أو كيفية عامة 
 يستخدم الباحث جلمع املعلومات وحتليلها.

استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور لتدريس املفردات يرفع قدرة التالميذ على سيطرة 
املفردات, واستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور لتدريس احملادثة يرفع قدرة التالميذ على 

ثة سيطرة احملادثة, هناك املشكالت الواردة اليت يواجهها التالميذ ىف تعليم املفردات واحملاد
ابستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور وهي مل يكن فعاال جيدا، بعض التالميذ متحريون 

 ىف الفهم وبعضهم نقصان قدرة على القدرة املفردات واحملادثة.

اتفقت هذه الدراسة ابلدراسة احلالية يف استخدام الوسيلة الصورة و تعليم املفردات, إال 
البحث, إن منهج البحث عن الدراسة السابقة هي حبث  أهنما ختتلفان عن استخدام منهج

                                                           

 .Tgkدريس املفردات واحملادثة )حبث اجرائ مبعهد استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور لت أغوس سفوترا, 17 
Chiek Eumpe Awee ,م2015, حبث غري منشور, جامعة الرانريي, بندا أتشية. 
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. واستخدام الدراسة احلالية منهج البحث عن حبث مالحظتها يف املعهدإجرائ, وقامت 
.مالحظتها يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكوميةجترييب وقامت 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املفردات - أ

 مفهوم املفردات وأمهيتها  -1
 –. وهي اسم املفعول من أفرد 18فردات مفردها املفردة : الوحدة يقبله اجلمعكلمة امل

يفرد. وإصطالحا: أساس من كل شئ يف العملية اللغوية حيث أن اجلملة اليت هي من 
 كما يلي: C.P. Chaplin. فعرفها 19عناصر التعبري تكون مطالب احلية

1- Daftar kata 
2- Totalitas kata yang digunakan didalam satuan bahasa 
3- Perbendaharaan kata seseorang setelah diukur dengan satu tes20 

قائمة الكلما -اي :     
 جمموعة الكلمات اليت تستعمل يف لغة ما-
 جمموعة الشروة اللغوية لدى التالميذ بعد القياس ابإلختبار.-

كري, فباملفردات املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتف
. أو املفردات هي 21يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد

جمموعة من الكلمات أو كلمة معروفة لشخص أو تشكل جزءاا من لغة معينة. يف اللغة 
اإلجنليزية، تُعرف املفردات ابملفردات. ميكن أيضاا تفسري املفردات على أهنا جمموعة من 

 ات اليت يفهمها الشخص ومن احملتمل استخدامها يف إنشاء مجل جديدة. الكلم

                                                           
 .585,ص. املنجد يف ...مؤسسة داراملشرق الكاثوليكية,  18
هرة : دار املعارف , الطبعة الثالثة, )القافن طرق تدريس اللغة العربية يف طرق تدريسهاعبد العزيز عبد اجمليد,  19

.28(, ص.1911


20 C.P.chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, , Cet. II,), (jakarta: raja grafindo persada 

1993), hal.533 
(, ص. 1985, )العربية السعودية: جامعة أم القرى, تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخرىحممود كامل الناقه, 21

161 
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املفردات هي واحدة من ثالثة عناصر للغة جيب إتقاهنا، وتستخدم هذه املفردات يف 
 اللغة املكتوبة أو املنطوقة، وهي أداة واحدة لتطوير القدرة العربية.

 .22"يشكل تدريس املفردات جزءا رئيسيا يف دراسة اللغة"
 الغرض العام من تعلم املفردات العربية )املفردات( هو على النحو التايل:

 إدخال املفردات اجلديدة للتالميذ، إما من خالل القراءة أو فهم املسموع.- أ
تدريب التالميذ ليكون قادرين على نطق املفردات جيدا وصحيحا، ألن النطق جيد  - ب

 ل صحيح.وحق يف التسليم القدرة على التحدث والقراءة بشك
فهم معىن املفردات، سواء يف الداللة أو املعجمية أو عند استخدامها يف سياق مجلة - ج

 معينة.
 كن قادراا على تقدير وأداء املفردات يف التعبري املنطوقة واملكتوبة وفقا للسياق.- د

 أنواع املفردات -2
 هناك عدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلى أكثرها شيوعا:

 رات اللغوية: ميكن تقسم املفردات كالتاىل:تقسيمها حسب املها- أ
 وهذ تنقسم إىل نوعني: understanding vocabularyمفردات للفهم  -1

االستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها - أ
 عندما يتلقاها من أهد املتحدثني.

لتعرف عليها وفهمها القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع الفرد ا- ب
 عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة.

 وهذ تنقسم إىل نوعني: Speakimg vocabularyمفردات للكالم  -2
 ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف حياته اليومية. Informalعادية - أ

ال ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها إ Formalموقفية - ب
 يف موقص معني أو عندما تكن له مناسبة.

 وهذ تنقسم إىل نوعني: Writing vocabularyمفردات الكتابة  -3

                                                           
 282, )القاهرة: دار الفكر العريب, دون السنة(, ص. اإلجتاهات املعاصرة ,رمحة إبراهم 22
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عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف التصال الكتاىب - أ
 الشخصى مثل أخذ مذكرات, كتابة يوميات . . اخل.

ها الفرد يف مواقف االتصال موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدم- ب
 الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير . . اخل.

 , وتنقسم أىل نوعني:Potential vocabularyمفردات كامنة  -4
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق الذى  Contextسياقية - أ

 وردت فيه.
ا جمموع الكلمات الىت ميكن تفسريها استنادا إىل ويقصد هب Analysisحتليلية - ب

خصائصها الصرفية كأن نرى مازيد عليها من حروف أو ما نقص, أو يف ضوء اإلملام 
 (.Strick-land, . 94, P: 231بلغات أخرى )

 تقسيمها حسب املعىن: ميكن أن تقسيم املفردات كالتاىل:-ب
جمموع املفردات األساسية الىت تشكل ويقصد هبا  Content vocabularyكلمات احملتوى  -1

 صلب الرسالة مثل األمساء واألفعال . . . اخل.
ويقصد هبا جمموع املفردات الىت تربط املفردات  Function Vocabularyكلمات وظيفية  -2

واجلميل والىت يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر والعظف وأدوات 
 م.الغستفهام وأدوات الربط بشكل عا

ويقصد هبا جمموع املفردات الىت التنقل معىن معينا  Cluster Wordsكلمات عنقودية  -3
وهي مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مساعدة تنقل من خالهلا إىل 

 املستقبل معىن خاصا.
 تقسيمها حسب التخصص: وميكن أن تقسم املفردات إىل:- ج

موع الكلمات العامة الىت يستخدمها ويقصد هبا جم Service Wordsكلمات خادمة  -1
 الفرد يف مواقف احلياة العادية أو استخدامته الرمسية غري التخصصية.

ويقصد هبا جمموع الكلمات  الىت تنقل  Special Content Wordsكلمات ختصصية  -2
 Localمعاىن خاصة أو تستخدم بكثرة يف جمال معني. وتسمى أيضا ابلكلمات احمللية 

Words  اإلستخدام وكلماتUtility Words. 
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 تقسيمها حسب اإلستخدام: وأخريا ميكن تقسم املفردات إىل:- د
ويقصد هبا جمموع املفردات الىت يكثر الفرد من  Active Wordsكلمات نشيطة  -1

 استعماهلا ىف الكالم أو ىف الكتابة أو حىت سيمعها أو يقرؤها بكثر.
كلمات الىت حيتفظ الفرد هبا ىف ويقصد هبا جمموع ال Passive Wordsكلمات خاملة  -2

 23رصيده اللغوى وإن مل سيتعملها.

 طرق تعليم املفردات -3
 فيما يلي بعض الطرق اليت ميكن استخدامها يف تعليم التالميذ املفردات.

 
 االمثالة- أ

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة على سبيل املثال، أو يعرض كائناا له معىن مقابل 
 نية.للكلمة اجلديدة املع

 االستماع والتقليد. - ب
يف تعليم مفردات جديدة، يعّلم املعلم املفردات والتالميذ يقلدهبا بعد أن ينتهي املعلم 

 من التحدث.
 ألعاب- ج

ميكن تعلم املفردات مع هذه اللعبة استخدام البطاقات، واألقراص املدجمة، 
 .لوجيا األخرىواأللغاز/التخمينات وميكن أيضا مع األلعاب ابستخدام أدوات التكنو 

 الوسيلة  -ب

 مفهوم الوسيلة وأمهيتها -1
الوسيلة هي مجيع األدوات واالالت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى 
الدرس إىل جمموعة من الدارسني, سواء كان داخل الفصل أو خارجه هبدف حتسني 

                                                           

القسم الثاىن )جامعة أم القرى معهد  املرجع يف تغليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة,   23 
 616اللغة العربية(. ص 
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عليم وتوضيح معاىن . أو كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية الت24العملية التعليمية
الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات وإكساهبم وتنمية االجتاهات 
وغرس القيم, دون االعتماد األساسى من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز 

 . 25واألرقام
 " إن الوسيلة هي األداة اليتMedia Pembelajaran" يف كتابه "Azhar Arsyadقال "

. وأخريا تفهم الباحثة أن املدرس والكتب وبيئة 26تنقل الرسالة من املرسل اىل املستقبل
املدرسة و كل ما يعني املدرس يف حتقيق أهداف التعليم والتعلم هي وسيلة وأمر مهم يف 

 عملية التعليم وال بد للمعلم أن يهتم هبا اهتماما جيدا.
 أمهية الوسيلة يف التالية:

 ليم أعداد كبرية من التالميذ.املسامهة يف تع- أ
 املسامهة يف عالج الفراق الفردية بني التالميذ. - ب
 التغلب على املشكالت الناجتة من االنفجار املعرفية.- ج
 توفر اخلربات املباشرة وغري املباشرة يف العملية التعليمية.- د
 إاثرة إهتمام االتالميذ وجذهبم للدرس.- ه

 
 أنواع الوسيلة -2

 الية:تنقسم الوسائل يف الت
 الوسائل البصرية: -1

 وهي اليت يستفاد منها عن طريقة انفذة العني, وأمهها:
 الكتاب املدرسي وغري املدرسي, اجملالت والدورايت, والنشرات على اختالفها.- أ

 السبورة وملحقاهتا.- ب
                                                           

(, 1997القاهرة: مكتبة األجنلواملصرية, , )املناحج والواسل التعليميةحممد الليب النجيمي ومحيد مرسي,  24
 .234ص.

(, 2015, ) دارالسالم, بند أتشية, هاتطرير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقي بغريترميز نينورسي,   25
.112ص.

26
  Arsyad Azhari, Media Pembelajaran Edisi Revisi, (Cetakan ke-17, Raja Grafndo Persada, 

Jakarta : Rajawali Pers , 2014), hal . 3. 
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اللوحات اجلدارية )اللوحة املمغنطة, اللوحة الوبرية, اللوحة اإلخربية, اللوحة - ج
 اجليوب(.

 ملفردة, واملركبة, واتميليلة(.الصور )ا- د
البطاقات )بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل, بطاقات املطابقة, بطاقة - ه

 التعليمات, بطاقات األسئلة واألجوية . . . . اخل(
 الوسائل السمعية: -2

وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن, وأمهها: املذايع, التسجالت الصةتية, 
 اخل.األسطواانت . . . 

 الوسئل السمعية البصرية: -3
وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معا, وأمهها: التلفاز, الصور املتحركة, 

 الدروس النموذجية املسجلة, التمثيليات املتلفزة  . . . اخل.

 وسيلة الصور  - ج

 مفهوم الوسيلة الصور وأمهيتها -1
لة اليت تستخدمها املدرس يف وسيلة الصور اليت تقصد هبا الباحثة الصورة هي وسي

عملية التعمليم والتعلم إلستعني التالميذ عما يصعبهم من املعلومات اجلديدة. وبفضل 
 طريقة الصور, يسهل على التالميذ فهم معىن منط اجلملة املعطى.

 وأما أمهية وسيلة الصور, فهي:
 تساعد التالميذ مساعدة فعالية يف فهم الكلمات واألعداد.- أ
 ستخدام.سهيلة اال- ب
 توضيح تسلسل حدث من األحداث أو قصة من القصص على ما ذكرها.- ج
 توضح العالقات بني األشياء واملعاىن خري توضيح.- د
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فتصور األفكار تصوير يتميز ابلطرافة, وخيلق يف املشاهد النجاح مييل به حيث - ه
 .27متيل

, ميكن كانت الصورة مهمة جدا يف توضيح فهم التالميذ. ولذلك, ابستخدام الصور
من التالميذ الهتمام املزيد اباألشياء أو األمور اليت مل ينظروها حيث ترتبط ابلدرس. والصورة 
مساعدة املعلمني يف حتقيق أهدف التعليم, ألن الصورة تنظمن الوسيلة السهلة والرخيص 
 واملهمة لتعزيز قيمة التعليم. وبسبب الصورة كانت التدربة والفهم للمتعلمني تكون أوسع

 نطاقا وأكثر وضوحا, وأكثر حتديدا يف رابطات التالميذ.
 أنواع الصور -2

 الصور الثابتة- أ
اللفظ )صورة( يعين كل أنواع التمثيل الصورى, وأبسط نوع من الصور هو ذلك 
النوع املكون من الرسومات التوضيحية اليت ميكن نزعها من الكتب واجملالت 

 .28امللونة والكاريكاتورية واجلرائد, مثل الصور الفوتوغرافية والصور
 الصور املتحركة- ب

الصور املتحركة ويقصد هبا األفالم وبرامج التلفزيون مبا فيها من األغراض الرتبوية 
يف غرض الفالم وغريها. أستخدمت صور األفالم املتحركة لألغراض التعليمية يف 

ليوم ابستخدام املدارس منذ أكثر من ثالثني عاما. ويزداد اهتمام املدرسة احلديثة ا
وسائل التعليمية السمعية والبصرية ومن بينها األفالم, وخاصة بعد أن أكدت خربات 

 .29املدرسني ونتائج الدراسات واإلحباث فوائد هذه الوسائل ومزاايها التعليمية

 خطوات استخدام وسيلة الصور -3

 يشرح املعلم التعلم- أ
                                                           

, )القاهرة : دار , الطبيعة األوَلتعليم العربية والدين بي العلم والفن ,رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع 27
 .147م(ص. 2000الفكر, 

ص. ( 1977, )املصر: مكتبة األجنلو املصرية, املنهج والوسائل التعليميةحممد لبيب النجيح وحممد منري مرس,  28
234 

, )القاهر: دار النهضة , الوسائل التعليمية واملنهج, الطبعة األوَلريي حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابرخأمحد  29
 47( ص. 1979العربية, 
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 يعد املعلم الصورة املتعلقة ابلتعلم- ب
 يفية اللعبيشرح املعلم ك- ج
 أيمر املعلم الطالب جزافا- ح
 ختمني الطالب الصورة- خ
 إذا جنح الطالب يف التخمني- د
 يضيف املعلم قيمة للطالب- ذ

 مزاي والعيوهبا -4
 أما مزاي يف ترقية قدرة التالميذ بوسيلة الصور, فهي:

الطبيعة ملموسة: تظهر الصور األكثر واقعية املوضوع من وسائل االعالم اللفظية - أ
 وحدها.

 ور ميكن التغلب على حدود املكان والزمان.الص- ب
 وسائل االعالم صورة ميكن التغلب على القيود من املالحظات.- ج
ميكن توضيح مشكلة, يف أي جمال وألي مستاوى العمر, وذلك ملنع أو تصحيح  - د

 سوء الفهم.
 .30وسهلة للحصول واستعمال دون احلاجة إىل معدات خاصة- ه

 وأما عيوب وسيلة لصور هي:
 تؤكد على إدراك احلواس العني.الصور - أ
 صور الكائنات اليت هي معقدة أقل فعالية ألنشطة التعليم.- ب
 حجمها حمدود للمجموعات الكبرية.- ت

ومن هنا جيب املدرسون لينتفيعوا املزااي ليصغروا العيوب حىت صار عملية التعليم 
واضحة أكثر فعلية وكفاءة. إن االستخدام الفعال للصور جيب أن يكون له أهداف 

وحمددة ومفصلة. ويف هذه احلالة, كانت الصور اليت ميكن استخدامها هي الصورة 
اليت هلا عالقة مع الدرس الذي جتري منقشته أو املشكلة املوجهة. وميكن أن تتطور 

                                                           
 

30
 Arif S. Sadiman, dkk. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hal. 29. 
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الوسائل املرئية يف عملية التعلم والتعليم املهارات البصرية. وخيال األطفال, واملساعدة 
طفل حنو األشياء اجملهولة أو األحداث اليت ال ميكن تقدميها يف على حتسني متكن األ

 الفصول الدراسية, وميكن أن تساعد يف تنمية شخصية التالميذ.

 أمهية الصور يف تعليم املفردات- د
للصورة التعليمية أمهية غظمى يف التعامل مع التالميذ, فهي الرابطة بني املكون 

املعلم بشكل فعال على ربط املتعلم بعامله الذي  اللفظي واملعجم واملتصوره, إذ تساعد
خريه وحتصل املعرفة اللغوية وتكتسب املهارة اللغوية, ويرى الباحثة أن أمهية الصورة 
التعليمبة متكن يف وظيفتها الفعالة وقرهبا الشديد من التلميذ امليال لالشكال واأللوان 

 .31واليت جتلب انتباهه وتوحي له ابلفكرة

                                                           
, جملة الدراسات والبحوث فاعلية الصور امللونة يف تنمية املهارة اللغوية لدى الطفلعبد اللطيف حين,   31

 .2015الوادي العدد.  جامعة الشهيد محة خلضر, )االجتماعية
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اينثلالفصل ا  

 إجراءات البحث

 منهج البحث  - أ
إن املنهج الذي تستخدمه الباحثة يف هذه الرسالة فهو املنهج التجرييب. وهو منهج البحث 
العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة 

. وحتصص الباحثة هلذا البحث 32ة)املتغري التابع( الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعي
وهو قسم من البحث التجرييب,  (pre-Experimental Designالتجرييب التصميمات التمهيدية )

مسيت بتصميمات متهيدية أو رديئة أو غريها  (one group pre-test post-test design)بتصميم 
أن تكون تصميمات ( 1978فهي قد اتصفت هبذه الصفة ألهنا ال تستحق كما قال تكمان )

جتريبية ألن ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من أتثري كل العوائق الىت تعوق الصدق 
 33الداخلى للتجريبية الىت ذكرها سلفا. و أتخذ الباحثة الشكل التايل:

 وأما توضيح املدلول العلمي للرموز فهو:

 : اجملموعة التجريبية ت
 : اإلختبار القبلي 1ج
 ربة: التج ×
 : اإلختبار البعدي 2خ

أي تتم إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر القواعد قبل إجراء التجربة، مث 
تطبيق طريقة التعليم الربمج، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم اختبار بعدي ليتبني مدى 

 الفرق بني درجة االختبارين القبلي و البعدي مما يعكس أثر التجربة.

                                                           
ة العبيكان, , الطبعة الثانية, )الرايض: املكتباملدخل إَل البحث ىف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العاسف,  32

 .303(ص. 2000
 315ص. ...،املدخل إَلصاحل بن محد العساف، 33

 ۲خ  x ١خ ت
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 مع والعينة اجملت - ب
من الصف األول  MIN 26 Aceh Besarيكون اجملتمع هلذا البحث هو مجيع التالميذ بــــ 

تلميذا. فأخذت الباحثة تالميذ الصف اخلامس )ب(  237إىل الصف السادس ويبلغ عددهم 
 تلميذا. 17عينة للبحث ويبلغ عددهم  

 أدوات البحث - ج
 فهي:وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع البياانت 

 االختبار -1

إليها إلجابة  االختبار أحد االدوات الىت تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات الىت حتتاج
 أسئلة البحث, وتقوم الباحثة إبختبارين, مها:

 االختبار القبلي- أ

 هو الذي خيتربه قبل استعمال الصور لتزويد املفردات.

 االختبار البعدي- ب

 زويد املفردات.هو الذي خيتربه بعد استعمال الصور لت

 املالحظة املباشرة -2

هي من أدوات البحث جلمع البياانت. والباحثة تقوم مبالحظة مباشرة وهي عملية 
 يالحظ املظاهر يف الفصل, ويالحظ عن مواقف مدرسة اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية.

 طريقة حتليل البياانت البحث - ح
فتستعمل  (T” Test“)ي ابختبارات وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعد

 34الباحثة الرموز كما يلي:
to = 𝑴𝑫

𝑺𝑬𝑴𝑫
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 البياانت: 

𝑡0.35: حاصلة املالحظة 

𝑀𝐷.متوسط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية الثانية، فهو من اتباع : 

𝑀𝐷 =  
∑ 𝐷

𝑁
 

   اخلطوات التالية :

∑ 𝐷 جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية الثانية، و : D  من خطوات
 اآلتية: 

D= 𝑋 − 𝑌 نتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانية : 

X .نتيجة املتغرية األوىل : 

Y .نتيجة املتغرية  الثانية : 

N .عدد العينة : 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=  

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

𝑆𝐸𝑀𝐷
   : اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالية :

𝑆𝐷𝐷 :36: اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية الثانية، يعن 

𝑺𝑫𝑫 =  √
∑ 𝑫𝟐

𝑵
− (

∑ 𝑫

𝑵
)

𝟐
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 الفصل الرابع
 ائج البحث وحتليلهاتن

 
 البياانت عرض - أ

قد شرحت الباحثة يف الفصل السابق على فعالية استخدام الصور يف تزويد تالميذ املدرسة 
وللحصول على البياانت فقامت . ابملفردات  Aceh Besar 26اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 اعتمادا على إفادة. . 2019/2020الباحثة ابلبحث التجرييب هبذه املدرسة للسنة الدراسية 
-Bعميد كلية الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم :

16466/Un.08/FTK.1/TL.00/12/2019. 
 

 حملة عن ميدان البحث -1
 Aceh املدارس بـ هي إحدى Aceh Besar 26املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  إن

Besar شارع . وتقع يف Blang Bintang Lama ,افظةحم على عاشر كلو مرتاتKuta Baro  منطقة 

Aceh Besarوكان انظر املدرسة اآلن هو أنوار .(Anwar, S.Ag)عدد املدرسني الذين  . ويبلغ
  مدرسا. 28يعلمون يف هذه املدرسة 

ولكل صف من عدد التالميذ كما يتضح تلميذا،  237وكان عدد التالميذ يف هذه املدرسة 
 يف اجلدول التايل:

 1-4اجلدوال 
 MIN 26 Aceh Besarيذ بـــ عدد التالم

 عدد الفصل الفصل الرقم
  تالميذعدد ال

 اجملموع
 التالميذات ذالتالمي

 50 27 23 2 األول 1

 46 26 20 2 الثاين 2

 30 18 12 2 الثالث 3
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 33 22 11 2 الرابع 4

 43 25 18 2 اخلامس 5

 35 18 17 2 السادس 6

 237 136 101 12 اجملموع
 

كعينة يف  MIN 26 Aceh Besar)ب( بـــ وقد اختارات الباحثة التالميذ من الفصل اخلامس 
لنيل على البياانت احملتاجة إليها على فعالية  )ب( فصال جتريبيااخلامس  ويكون الفصل .هذا البحث

لي وقامت الباحثة أبدوات البحث هي االختبار القب .استخدام الصور يف تزويد تالميذ ابملفردات
 .تلميذا 17واملالحظة. وأما عدد التالميذ يف الفصل اخلامس )ب( وهو  واالختبار البعدي

 

 Aceh 26فعالية استخدام الصور يف تزويد تالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  -2

Besar  ابملفردات. 
. MIN 26 Aceh Besar بـــ امس )ب(يف الفصل اخل التجرييب للتالميذقامت الباحثة ابلبحث 

 .ستخدام الصوريف الفصل اب املفرداتوتدرس الباحثة 
 
 

 2-4اجلدول
 MIN 26 Aceh Besarمرافق العامة بـــــــــ 

 اعدد مرافق العامة الرقم

 1 غرفة انظر املدرسة 1

 1 غرفة املدرسني 2

 12 فصول الدراسة 3
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 1 غرفة اإلدارة 4

 1 املكتبة 5

 1 اللجنة 6

 - قاعة 7

 1 لعب الرايضةم 8

 - مصلى 10

 1 املقصف 11

 1 مؤونة 12

 20  جمموعة

 
 3-4اجلدول 

 26يف استخدام الصور يف تزويد تالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية خطوات الباحثة 
Aceh Besar  يف اجملموعة التجريبية ابملفردات 

 اللقاء األول

 الرقم
 النشاط التعليمية

 الوقت
 أنشطة التالميذ املدرسة أنشطة

 االفتتاح -1

تدخل املدّرسة الفصل  -
 إبلقاء السالم.

أتمر املدّرسة بقراءة  -

 

 .تالميذ السالملجييب ا -
 

 تالميذ الدعاء.ليقرأء ا -

5 
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الدعاء قبل بداية 
 التعليم.

تقرأ املدّرسة كشف  -
 احلضور.

 

تعطى املدّرسة الدوافع  -
 وتشرح أهداف التعليم.

تقدم املدّرسة االختبار   -
 .التالميذ القبلي إىل

 
 
تالميذ إىل ليستمع ا -

 األمساء املدعوة.
 

إىل شرح  تالميذلايستمع  -
 سة.املدرّ 

تالميذ إىل لا جييب -
 االختبار القبلي.

 األساسي -2

 الراعى - أ
تشرح املدّرسة املادة  -

التعليمية عن "يف 
 احلديقة". 

 

 السؤال - ب
التالميذ تفضل املدّرسة  -

ليسألوا السؤال عن 
 ردات ما مل يفهموا.املف

 املدّرسةإذا وجدت  -
،  تالميذالسؤال من ال

أتمر املدّرسة التالميذ 
أخرى إلجابة األسئلة. 
فإذا مل يستطيع التالميذ 

 

 

تالميذ إىل شرح ليستمع ا -
 املدّرسة

 

 

 تالميذ عنليسأل ا -
 املفردات الىت مل يفهمواها.

 

تالميذ عن لجيب اي -
 األسئلة

 

 

60 
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فعليها املدّرسة إلجابة 
 األسئلة.

 احلفر - ج
التالميذ تعطي املدّرسة  -

 إلنتهاء عن اإلمتحان
 التفكري

تفرق املدّرسة التالميذ  -
 إىل الفراق

دّرسة املفردات تعطى امل -
 لكل اجملموعة

   أتمر املدّرسة التالميذ -
ليلصق املفردات يف 

 الصور الدقة
 

 التبليغ

ترشد املدّرسة التالميذ  -
أن يتقدموا لعرض 

 اعماهلم

 

 

لتالميذ عن جييب ا -
 اإلمتحان

 

عن  تالميذلم ايقو -
 متعلق.لع اضواملو

يناقش التالميذ مع  -
 أصحاهبم

يصمغ التالميذ املفردات  -
 يف الصور الدقة

 

 

يتقدموا التالميذ لعرض  -
 اعماهلم

 االختتام -3

ترشد املدّرسة التالميذ   -
 ليلخصوا الدرس

تؤدي املدّرسة إىل  -
املنعكس املتعلقة 
 مبوضوع الدرس. 

 

يلخص التالميذ عن  -
 الدرس

يستمع التالميذ إىل  -
 املنعكس من املدّرسة

 

5 
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التالميذ ترشد املدّرسة  -
 قراءة احلمدلةإىل 

ختتتم املدّرسة الدرس  -
 ابلسالم 

 
 
 تقرأ التالميذ احلمدلة -

 
يستمع التالميذ إىل  -

نصيحة املدّرسة وجييب 
 التالميذ السالم

 
 4-4اجلدول 

 اللقاء الثاين

 الرقم
 اط التعليميةالنش

 الوقت
 أنشطة التالميذ أنشطة املدرسة

 االفتتاح -1

تدخل املدّرسة الفصل إبلقاء  -
 السالم.

أتمر املدّرسة بقراءة الدعاء  -
 قبل بداية التعليم.

 تقرأ املدّرسة كشف احلضور. -
 

تعطى املدّرسة الدوافع  -
 وتشرح أهداف التعليم.

 

 

 تالميذ السالم.لجييب ا -
 

 الدعاء.تالميذ ليقرأء ا -
 
تالميذ إىل االمساء ليستمع ا -

 املدعوة.
إىل شرح  تالميذلايستمع  -

 املدّرسة.

5 
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 األساسي -2

 الراعى - ت
تشرح املدّرسة املادة التعليمية  -

 عن "يف احلديقة". 
 

 السؤال - ث
التالميذ تفضل املدّرسة  -

ليسألوا السؤال عن املفردات 
 ما مل يفهموا.

السؤال  املدّرسةإذا وجدت  -
، أتمر املدّرسة  ذتالميمن ال

التالميذ أخرى إلجابة 
 األسئلة. 

فإذا مل يستطيع التالميذ  -
فعليها املدّرسة إلجابة 

 األسئلة.
 

 احلفر - ح
التالميذ تعطي املدّرسة  -

 إلنتهاء عن اإلمتحان

 

 

 تالميذ إىل شرح املدّرسةليستمع ا -
 

 

 املفردات. تالميذ عنليسأل ا -
 
 
 .تالميذ عن األسئلةلجيب اي -
 
 
 
 جييب التالميذ عن اإلمتحان -
ع ضوتالميذ عن املولم ايقو -

 متعلق.لا
 
 
 يذ مع أصحاهبميناقش التالم -
 
 

60 
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 التفكري

تفرق املدّرسة التالميذ إىل  -
 الفرق

تعطى املدّرسة املفردات لكل  -
 اجملموعة

   أتمر املدّرسة التالميذ -
ليلصق املفردات يف الصور 

 الدقة
 

 التبليغ

ترشد املدّرسة التالميذ أن  -
 يتقدموا لعرض اعماهلم

 
 
يصمغ التالميذ املفردات يف  -

 الصور الدقة
 

 

 

 يتقدموا التالميذ لعرض اعماهلم -

 االختتام -3

تقوم املدّرسة ابالختبار  -
 البعدي للتالميذ.

ترشد املدّرسة التالميذ   -
 ليلخصوا الدرس.

تؤدي املدّرسة إىل املنعكس  -
 املتعلقة مبوضوع الدرس. 

ذ إىل التالميترشد املدّرسة  -
 قراءة احلمدلة

 ختتتم املدّرسة الدرس ابلسالم  -

 

 جييب التالميذ االختبار البعدى. -
 

 يلخص التالميذ عن الدرس. -
 
يستمع التالميذ إىل املنعكس من  -

 املدّرسة.
 تقرأ التالميذ احلمدلة -
يستمع التالميذ إىل نصيحة  -

 املدّرسة وجييب التالميذ السالم

5 
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 حتليل البياانت  -أ 

 اانت عن االختبار القبلي والبعديحتليل البي -1
وأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل اخلامس )ب( فهي اجملموعة التجريبية 

 اليت حصلت عليها التالميذ كما يلي:
 5-4اجلدول 

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية

 التالميذ الرقم
 الدرجات
تبار يف  االخ
  xالقبلي

 الدرجات
يف االختبار 

  yالبعدي

 الفرق
D

= x

− y 

D2 

-التلميذ 1
1 

75 90 -15  225 

-التلميذ 2
2 

70 90 -20  400 

-التلميذ 3
3 

70 100 -30  900 

-التلميذ 4
4 

70 90 -20  400 

-التلميذ 5
5 

75 80 -5  25 

-التلميذ 6
6 

60 100 -40  1600 
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-التلميذ 7
7 

60 80 -20  400 

-تلميذال 8
8 

80 100 -20  400 

-التلميذ 9
9 

70 100 -30  900 

-التلميذ 10
10 

50 100 -50  2500 

-التلميذ 11
11 

50 100 -50  2500 

-التلميذ 12
12 

55 80 -25  625 

-التلميذ 13
13 

50 90 -40  1600 

-التلميذ 14
14 

80 100 -20  400 

-التلميذ 15
15 

80 100 -20  400 

-التلميذ 16
16 

80 100 -20  400 
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-التلميذ 17
17 

80 100 -20  400 

-445 17:1600 17:1155 اجملموع
D=∑ 

14075D2=∑ 
 1,94 9,67 الدرجة املتعدلة

 
 اآلتية : بياانتفاجلدول السابق حصلت الباحثة على ال

 (∑ = 445D) جمموع الفرق بني اإلجابتني -1
 ( ∑ = 14075D2)اإلجابتني جمموع مربعات الفرق بني  -2
  ( = 17N) عدد العينة -3

 وأما حتليل االختبار القبلي والبعدي، فهو كما يلي: 
 نتيجة من متوسط الفروق بني نتيجة املتغري األول و نتيجة املتغري الثاين -

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

−445

17
 = −26,17 

 

 املتغريين نتيجة االحنراف املعياري للفروق بني نتيجة  -
 

𝑆𝐷𝐷 =  √∑ 𝐷2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

2

  
 

=  √
14075

17
− (

445

17
)

2

   =  √827,94 − (−26,17)2 

 
                                              

=  √827,94 − 684,86  =  √143,08  =  11,96 
 

 نتيجة اخلطأ املعياري للفروق  -
𝑆𝐸𝑀𝐷

=
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 =

11,96

√17 − 1
 =

11,96

√16
=

11,96

4
= 2,99 

 

 𝑡𝑜نتيجة  -
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 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
  =   

−26,17

2,99 .

=  −8,75 

 

 db/dfحتديد الدرجة  -
db = N-1 = 17-1 =16 

 
 نتيجة %. و1% ومستوى الداللة 5ولتحقيق الفرض، فتحدد الباحثة مستوى الداللة 

. 2,92% 1داللة ت يف مستوى ال نتيجة ، و2,12% أي 5ت يف مستوى الداللة 
% 5ت يف مستوى الداللة  نتيجةأكرب من t0  نتيجة، فيعرف أن نتيجةضافة على تلك الوابإل

استخدام وسيلة الصور يف %. وهلذا فيكون الفرض البديل مقبوال، أي إن 1ومستوى الداللة 
. وجدوله  لابملفردات فعا  Aceh Besar 26تزويد تالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 .2,92<8,75>2,12كما يلي: 
 

 حتليل البياانت عن املالحظة -2
حتسب البياانت من أنشطة التالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستخدام القانون: 

P = 𝑭

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎% 

 : النسبة املأويةP   البيان:

  Fجمموع القيمة احلصولة عليها : 

  Nالنتيجة الكاملة : 

 تاز% =مم86-100

 % =جيد جدا76-85

 % =جيد60-75

 % =مقبول55-59

 % =راسب45≥
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 ألنشطة التالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعليم, فهي:نتيجة 
P = 𝑭

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓𝟎

𝟔𝟎
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎
% = 𝟖𝟑, 𝟑% 

ى أهنا وقعت % تدل علP=83,3نتيجة إعتمادا على البياانت السابقة وجدت الباحثة ال
 % بتقدير ممتاز. فتكون داللة أن أنشطة التالميذ يف عملية التعليم والتعليم100-86بني حد 

  Aceh Besar 26يف استخدام الصور يف تزويد تالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 وهلم الرغبة يف التعلم. ابملفردات

 حتقيق الفروض - ج
  الفروض هلذ البحث فهي:كما ذكرت يف الفصل األول أن 

إن إستخدام وسيلة "الصور" لتزويد املفردات عند التالميذ فعال. وهذا ( : Haالبديل ) -3
( ttable( أكرب من النتيجة ت اجلدول )ttestالفرض مقبول ألن نتيجة ت احلساب )

(2,12<8,75>2,92). 
وهذا  يذ غري فعال.إن إستخدام وسيلة "الصور" لتزويد املفردات عند التالم( Hoالصفري ) -4

أي ( ttable( أصغر من النتيجة ت اجلدول )ttestالفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب )
(2,12<8,75>2,92). 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
عن استخدام الصور يف تزويد تالميذ املدرسة  وبعد ما حبثت الباحثة يف الفصل السابق

حتسن هبا أن تلخص النتائج كما ابملفردات،   Aceh Besar 26اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 يلي:

-اعتمادا على النتيجة )ت فعاال. ابملفردات الصور يف تزويد تالميذوسيلة أّن استخدام  -1
-اجلدول( وهي: قد حصلت الباحثة على نتيجة إختبار-احلساب( أكرب من نتيجة )ت

اجلدول مستوى الداللة -)ت( أكرب من نتيجة اجلدول t0( :)8,75)احلساب -ت )ت
5( %tt.ts 5% : )2,12  1ومستوى الداللة( %tt.ts 1% ) :2,92 فتدل على أّن الفرض .

 الصفري مردود وعكسه أّن الفرض البديل مقبول.
% تدل على أهنا P=83,3إعتمادا على البياانت السابقة وجدت الباحثة النتيجة  -2

اللة أن أنشطة التالميذ يف عملية % بتقدير ممتاز. فتكون د100-86وقعت بني حد 
يف استخدام الصور يف تزويد تالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  التعليم والتعليم

 وهلم الرغبة يف التعلم. ابملفردات  Aceh Besar 26احلكومية 
 املقرتحات - ب

 بعد أن قامت الباحثة ابلبحث هذه الرسالة تقدم الباحثة إقرتاحات البحث وهي:
 26ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية لباحثة من مدرسي اللغة العربية ترجو ا -1

Aceh Besar  يف تزويد تكون فعاال الصور يف وسيلة الصور يستخداموا وسيلة أبن
يف تعليم والتعلم ألن هذه وسيلة يقدر على ترقية الدوافع،  على املفردات  لتالميذا

 .املفرداتعلم اللغة العربية خاصة على ويؤثر على تنمية رغبة التالميذ يف ت
 ينبغي للتالميذ أن يتعلموا اللغة العربية وميارسها يف احلياة اليومية. -2
وترجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وجدوا يف هذه الرسالة األخطاء أو العيوب  -3

 حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئني.
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 املراجع
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 املكتبة العبيكان.
، الطبعة الثالثة، فن طرق تدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها، 1911عبد العزيز عبد اجمليد، 

 القاهرة : دار املعارف.
 الرايض. ، الطبعة األوىل, تكنولوجيا تعليم، 2000عبد الرمحن كدرك، 
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 ، جامعة الشهيد محة خلضر الوادي العدد.الدراسات والبحوث االجتماعية

 ، القاهرة: عامل الكتاب.وسائل تعليم واإلعالم، 1972فتح الباب عبيد احللبم سيد، 
بريوت: دار ، الطبعة الثامنة والثالثون، املنجد يف اللغة واألعالم 2002مؤسسة دار املشرق، 
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LEMBAR  OBSERVASI  AKTIVITAS  SISWA 

Nama Sekolah   : MIN 26 Aceh Besar 

Mata pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VB/Semester I 

Hari/Tanggal   : Selasa, 17 Desember 2019 

Waktu     : 10.40-11.50 

Nama Pengamat/Observer  : Liyudza Rahayu 

A. Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penelitian: 

1: berarti “Kurang”   

2: berarti “Cukup”  

3: berarti “Baik” 

4: berarti “Sangat Baik”  

B. Lembar Pengamatan : 

No. Pernyataan  

(aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. Murid menjawab salam      

2. Murid membaca doa sebelum 

memulai pembelajaran 

     

3. Murid mendengarkan guru 

mengabsen 

     

4. Persiapan siswa dalam 

melakukan proses belajar 

mengajar 

     

5. Siswa berdiskusi dengan guru 

tentang materi yang akan  

dipelajari 

     

6. Murid memperhatikan tujuan 

pembelajaran 

     

7. Siswa memperhatikan langkah-

langkah pembelajaran 

     



 
 

 
 

8. Ketertiban siswa dalam 

membentuk kelompok 

     

9. Siswa mendengarkan arahan dari 

guru untuk belajar dalam 

kelompok 

     

10. Ketertiban siswa dalam 

menentukan ketua kelompok 

dengan arahan dari guru 

     

11. Siswa mendengarkan materi 

pelajaran yang disampaikan guru 

     

12. Siswa mendiskusikan materi 

yang diberikan guru dalam 

kelompok 

     

13. Siswa mengambil kesimpulan 

darihasil diskusi 

     

14. Siswa mendengarkan kesimpulan 

pelajaran dari guru 

     

15. Murid membaca doa      

Jumlah keseluruhan  

 

Selasa, 17 Desember 2019 

Observer 

 

(Liyudza Rahayu) 

NIM: 150202100 

  



 
 

 
 

RENCANA PERANGKAT PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   : MIN 26 Aceh Besar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi pokok   : يف احلديقة 

Kelas / Semester  : V/ I (Ganjil) 

Alokasi Waktu  : 4 X 35 Menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya dirumah dan disekolah 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1. 1.1 Meresapi makna 

anugerah Allah Swt 

berupa bahasa Arab. 

1.1.1 Mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa 

Arab dengan semangat sebagai upaya 

dalam mewujudkan bahasa Arab sebagai 

bahasa Al-qur’an. 

1.1.2 Menunjukkan sikap antusias dan perilaku 

baik dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab. 

 

2. 2.1 Memiliki kepedulian, 

rasa ingin tau dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

menggunakan media 

bahasa arab yang 

dimiliki. 

2.1.1 Menampakkan rasa percaya diri dalam 

mempraktikkan bahasa Arab, baik lisan 

maupun tulisan. 

2.1.2 Mematuhi perintah guru untuk 

melaksanakan tugas pembelajaran bahasa 

Arab. 



 
 

 
 

 

3. 

 

 

 

 

3.1 Menemukan makna dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat sederhana 

terkait topic: يف احلديقة  
baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.1.1 Menerjemahkan mufradat-mufradat 

tentang  
 dengan benar يف احلديقة 

4. 4.1 Melafalkan bunyi huruf,  

kata, frasa, dan kalimat 

sederhana terkait topic:  

  يف احلديقة

4.1.1 Melafadzkan mufradat-mufradat tentang يف  
 dengan baik    احلديقة

 

4.1.2 Mempraktekkan kembali mufradat-

mufradat tentangيف احلديقة : dengan benar. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan 

mengkomunikasikan. Siswa dapat mengetahui mufradat baru beserta artinya, 

dan dapat mengungkapkan kalimat sederhana. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

  يف احلديقة

E. METODE PEMBELAJARAN 

Kooperatif learning 

Diskusi 

Penugasan 

F. Media/ Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : Gambar 



 
 

 
 

2. Alat/ Bahan  : Gambar, Karton, Gunting, Spidol, Double Tip 

3. Sumber belajar : Buku siswa Bahasa Arab pendekatan Saintifik 

2013 kelasV 

 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 

Langkah-langkah 

pembelajaran 

 

Kegiatan guru 

 

Kegiatan siswa 

Pendahuluan 

(5menit ) 

 Guru masuk dengan 

memberikan salam 

 Guru meminta siswa 

membaca doa 

sebelum memulai 

pembelajaran 

 Guru mengabsen 

kehadiran siswa 

 Guru memberikan 

motivasi dan 

menyampaian tujuan 

pembelajaran 

 

 Guru membagikan 

pre test kepada 

murid 

 

 Murid menjawab 

salam 

 Murid membaca doa 

 

 

 

 Murid menjawab 

absen 

 Murid mendengarkan 

apersepsi dan 

motivasi dan 

mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

Inti 

(2X30menit ) 

Mengamati 

 Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

tentang  

 يف احلديقة

 Guru meminta siswa 

mendengarkan 

 

 Murid mengamati 

penjelasan guru 

 

 

 

 Murid mendengarkan 

bacaan kosa kata 



 
 

 
 

bacaan kosa kata 

tentang 

 dan يف احلديقة 

mengikutinya 

Menanya 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa 

untuk bertanya 

tentang  

   يف احلديقة

 

 Guru meminta siswa 

lain untuk menjawab 

pertanyan sebelum 

guru menjawab 

 

Mengumpulkan 

informasi 

 Guru memberikan 

tugas dan meminta 

siswa untuk 

menyelesaikannya 

 

Mengasosiasi 

 Guru membagikan 

kelompok 

 

 Guru membagikan 

beberapa mufradat 

kepada masing-

tentang 

 dan يف احلديقة 

mengikutinya 

 Murid menanyakan 

apa saja yang belum 

dipahami tentang 

materi tersebut 

 

 

 

 Murid menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

guru  

 

 Murid duduk 

berdasarkan 

kelompok 

 

 Murid mencarikan 

gambar yang sesuai 

dengan mufradat yang 

diberikan guru 

 Masing-masing 

kelompok 

menempelkan gambar 

sesuai gambar 

didepan kelas 

 

 

 

 

 

 Murid memaparkan 



 
 

 
 

masing kelompok 

 Guru meminta siswa 

untuk menempelkan 

mufradat sesuai 

gambar didepan 

kelas 

 

Mengomunikasikan 

 Guru meminta siswa 

untuk membacakan 

hasil kerja mereka 

 Guru memberikan 

apresiasi 

 Guru meminta siswa 

mengerjakan post 

test 

 

hasil kerja kelompok 

 

 Murid menerima 

apresiasi dari guru 

dan kelompok lain 

 Murid mengerjakan 

post test yang 

diberikan guru 

Penutup 

(5 menit) 

 Guru meminta siswa 

menyimpulkan 

materi pembelajaran 

 Guru memberikan 

nasihat kepada siswa 

 

 Guru meminta siswa 

membacakan doa 

 Guru mengakhiri 

pelajaran dengan  

memberi salam 

 Murid menyimpulkan 

materi pembelajaran 

 

 Murid memperhatikan 

nasihat/ pesan moral 

dari guru 

 Murid membaca doa 

 

 Murid menjawab 

salam 

 

 Pertemuan Kedua 

Langkah-langkah 

pembelajaran 

 

Kegiatan guru 

 

Kegiatan siswa 

Pendahuluan 

(5menit ) 

 Guru masuk dengan 

memberikan salam 

 Guru meminta siswa 

membaca doa 

sebelum memulai 

pembelajaran 

 Murid menjawab 

salam 

 Murid membaca doa 

 

 

 



 
 

 
 

 Guru mengabsen 

kehadiran siswa 

 Guru memberikan 

motivasi dan 

menyampaian tujuan 

pembelajaran 

 Murid menjawab 

absen 

 Murid mendengarkan 

apersepsi dan 

motivasi dan 

mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

 

Inti 

(2X30menit ) 

Mengamati 

 Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

tentang  

 يف احلديقة

 Guru meminta siswa 

mendengarkan 

bacaan kosa kata 

tentang 

 dan يف احلديقة 

mengikutinya 

 

Menanya 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa 

untuk bertanya 

tentang  

  يف احلديقة

 Guru meminta siswa 

lain untuk menjawab 

pertanyan sebelum 

guru menjawab 

 

 

Mengumpulkan 

informasi 

 Guru memberikan 

 

 Murid mengamati 

penjelasan guru 

 

 

 

 Murid mendengarkan 

bacaan kosa kata 

tentang 

 dan يف احلديقة 

mengikutinya 

 

 

 

 

 Murid menanyakan 

apa saja yang belum 

dipahami tentang 

materi tersebut 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

tugas dan meminta 

siswa untuk 

menyelesaikannya 

 

Mengasosiasi 

 Guru membagikan 

kelompok 

 

 Guru membagikan 

beberapa mufradat 

kepada masing-

masing kelompok 

 Guru meminta siswa 

untuk menempelkan 

mufradat sesuai 

gambar didepan 

kelas 

 

Mengomunikasikan 

 Guru meminta siswa 

untuk membacakan 

hasil kerja mereka 

 Guru memberikan 

apresiasi 

 

 Guru meminta siswa 

mengerjakan post 

test 

 Murid menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

guru  

 

 

 Murid duduk 

berdasarkan 

kelompok 

 

 Murid mencarikan 

gambar yang sesuai 

dengan mufradat yang 

diberikan guru 

 Masing-masing 

kelompok 

menempelkan gambar 

sesuai gambar 

didepan kelas 

 

 

 

 Murid memaparkan 

hasil kerja kelompok 

 

 Murid menerima 

apresiasi dari guru 

dan kelompok lain 

 Murid mengerjakan 

post test yang 

diberikan guru 

Penutup 

(5 menit) 

 Guru membagikan 

soal post-test kepada 

murid 

 Guru meminta siswa 

menyimpulkan 

materi pembelajaran 

 Guru memberikan 

nasihat kepada siswa 

 Guru meminta siswa 

membacakan doa 

 Guru mengakhiri 

pelajaran dengan  

memberi salam 

 Murid menjawab soal 

post-test yang 

diberikan oleh guru 

 Murid menyimpulkan 

materi pembelajaran 

 Murid memperhatikan 

nasihat /pesan moral 

dari guru 

 Murid membaca doa 

 

 Murid menjawab 

salam 



 
 

 
 

H. PENILAIAN 

1. Lembar Observasi Sikap 

2. Penilaian Untuk Kerja Pre-test 

3. Penilaian Untuk kerja Post-test 
  



 
 

 
 

Materi Pembelajaran 

Sekolah  : MIN 26 Aceh Besar 

Kelas   : VB 

Mata Pelajaran : Bahasa arab 

 

A. Gambar  

Gambar Mufradat Arti 

 

 

 َحِديـَْقة  

 

 

Taman 

 

 

 ِبرَْكة  

 

 

Kolam 

 

 

ج  َشَجَرة  
 َأْشَجار  

 

 

 

Pohon 

 

 

َشَجَرُة 
ْوزِ 

َ
 امل

 

 

Pohon 

Pisang 



 
 

 
 

 

 

 

 اَيلْسِمنْي 

 

 

Bunga 

Jasmin 

 

 

 

 

 

 

 

 فـََواِكه  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah-

buahan 

 

 

ج  مَسَك  
 َأمْسَاك  

 

 

Ikan 

 

 

 َمْقَعد  

 

 

Bangku 



 
 

 
 

 

 

 َوْرَدة  

 

 

Mawar 

 

 

 ِمْصَبح  

 

 

Lampu 

 

 

B. Teks bacaan 

َها بِرَْكة   . َورَاَء البَـْيِت َحِديـَْقة  َواِسَعة . ِفيـْ ِعْنِد ُأْسَرة  َسِعْيَدة . يلْ بـَْيت  َصِغيـْرَة  َنِظْيف 
َقة  َوَأْشَجار   ْنَجا َوَشَجرَُة اجلََواَفِة.   َعِميـْ

َ
َها َشَجرَُة البـُْرتـَُقاِل َوَشَجَرُة التـُّفَّاِح َوَشَجَرُة امل َرة , ِمنـْ َكِثيـْ

َلة . يف الربَْكِة  يـْ َها الَيامسِْنْيُ َوالَوْرَدُة. َهِذِه الَيامسِْنْيُ, ِهَي مجَِ َها أَْزَهار  ُمتَـنَـوَِّعة , ِمنـْ َأمْسَاك   َوِفيـْ
َرة   َلة  َوَمْقَعد  َقِدمْي . جِبَاِنِب املِْصَباِح َشَجرَُة  َكِثيـْ يـْ ُمتَـنَـوَِّعة . أُْنظُْر ِإىَل ُهَنَك! َذِلَك ِمْصَباح  مجَِ

. وَ  ْوِز, َلْونـَُها َأْصَفر 
َ
َرة . َهِذِه ََثََرُة امل ْوِز َوَشَجَرُة التـُّفَّاِح. ِلَشَجَرِة التـُّفَّاِح ََثَرَات  َكِثيـْ

َ
َرُة تِْلَك َثََ امل

.  التـُّفَّاِح, طَْعُمُه ُحْلو 
C. Tarkib  

Ini 

taman 
َهِذِه 
 َحِديـَْقة  

  َحِديـَْقة  

 َهِذهِ 

 

 ُمَؤنَّث

 

 

 

 

 

Ini 

bunga 
 َزْهَرة   َهِذِه َزْهَرة  

Ini 

sekolah 
َهِذِه 
 َمْدَرَسة  

 َمْدَرَسة  



 
 

 
 

Ini ikan   مَسَك   َهَذا مَسَك  

 َهَذا

 

 ُمذََكرُ 

 

ِإْسُم 
 اإِلَشارَةِ 

Ini 

bangku 
 َمْقَعد   َهَذا َمْقَعد  

Ini 

lampu 
َهَذا 
 ِمْصَباح  

 ِمْصَباح  

Itu 

taman 
تِْلَك 
 َحِديـَْقة  

  َحِديـَْقة  

 تِْلكَ 

 

 ُمَؤنَّث

 
Itu 

bunga 
 َزْهَرة   تِْلَك َزْهَرة  

Itu 

sekolah 
تِْلَك 
 َمْدَرَسة  

 َمْدَرَسة  

Itu ikan   مَسَك   َذِلَك مَسَك  

 َذِلكَ 

 

 Itu ُمذََكرُ 

bangku 
َذِلَك 
 َمْقَعد  

 َمْقَعد  

Itu 

lampu 
َذِلَك 
 ِمْصَباح  

 ِمْصَباح  

 

 

  



 
 

 
 

Lembaran Kerja Peserta Didik 

A. Terjemahkanlah kosakata berikut ini kedalam Bahasa Arab! 

1. Kolam 

2. Ikan-ikan 

3. Pepohonan 

4. Buah-buahan 

5. Pohon jeruk 

 

B. Sesuaikanlah isim isyarah dengan kosakata dibawah ini! 

َهِذِه( –. . . . . احلَِديـَْقُة )َهَذا  .1  
َهِذِه( –. . . . . مَسَك  )َهَذا  .2  
َهِذِه( –. . . . . ِمْصَباح  )َهَذا  .3  
تِْلَك( –. . . . . َمْقَعد  )َذِلَك  .4  
تِْلَك( –. . . . . َشَجَرة  )َذِلَك  .5  

  



 
 

 
 

Kunci jawaban 

C. Terjemahan Bahasa Arab: 

 ِبرَْكة   .1
 َأمْسَاك   .2
 َأْشَجار   .3
 ََثَرَات   .4

 َشَجَرُة البـُْرتـَُقالِ  .5

D. Kesesuaian isim isyarah dengan kosakata: 

 َهِذِه احلَِديـَْقُة  .6
 َهَذا مَسَك   .7
ِمْصَباح   َهَذا .8  
 َذِلَك َمْقَعد   .9
 تِْلَك َشَجَرة   .10

  



 
 

 
 

Pre-Test 

Nama: 

Kelas: 

Pelajaran: 

Buatlah kosakata kedalam bahasa arab sesuai gambar yang disediakan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Kunci jawaban: 

  ُاحْلَِديـَْقة 

   َمْقَعد 
   مَسَك 
  ُاْلربَْكة  
   َوْرَدة 
   فـََواِكه 
   َشَجرَة 
  ُنْي  اَيمسِْ
   مْصَباح  
  ْوزِ َشَجرَُة

َ
 امل

  



 
 

 
 

Post-test 

Nama: 

Kelas: 

Pelajaran: 

A. Terjemahkanlah kosakata berikut ini kedalam bahasa Arab! 

1. Taman 

2. Pohon 

3. Ikan 

4. Bunga-bunga 

5. Pohon kelapa 

B. Jawablah soal dibawah ini dengan benar! 

 َماَذا يف احْلَِديْ َقِة؟ يف احْلَِديْ َقِة . . . . . . .1
 َما طَْعُم الثََّمَرة؟ طَْعُمَها . . . . . . .2
 يْ َقة؟ َحْوَل احْلَِديْ َقِة . . . . . . َماَذا َحْوَل احْلَدِ  .3
 َماَذا يف اَلِِبَْكِة؟ يف ْالِِبَْكِة . . . . . . .4
 َهْل يف احْلَِديْ َقِة َأْزَهاٌر؟ . . . . . .  .5

 

  



 
 

 
 

Kunci jawaban 

C. Terjemahkanlah kosakata berikut ini kedalam bahasa Arab! 

  احْلَِديـَْقةُ  .6

 َشَجرَة   .7
 مَسَك   .8
 أَْزَهار   .9

 َشَجرَُة الَناَرِجْيلِ  .01

D. Jawablah soal dibawah ini dengan benar! 

َرة .يف احْلَِديـَْقِة  .6 َقة  َوَأْشَجار  وأَْزَهار  ُمتَـنَـوَِّعة  وََثَرَات  َكِثيـْ  ِبرَْكة  َعِميـْ
 طَْعُمُه ُحْلو . .7
َقة  َوَأْشَجار  وأَْزَهار  وََثَرَات  َكثِ  َحْوَل احْلَِديـَْقةِ  .8  يـْرَة .ِبرَْكة  َعِميـْ
َرة .يف اْلربَْكِة  .9  َأمْسَاك  َكِثيـْ

10. .  نـََعْم يف احْلَِديـَْقِة أَْزَهار 

  



 
 

 
 

 الصور الفوتوغرفية

 

( صورال الدرس بوسيلة ةتشرح املدرس ) 

 

 

(يف ترتيب الصور ابملفردات )تشرف املدرسة مناقشة التالميذ  

 

(الصور ابملفرداتناقش التالميذ مطابقة )ي  
 



 
 

 
 

 

 

(ذ نتائج مناقشتهمي)يعرض التالم  
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